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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Az additív gyártástechnológiák térnyerése 

 
Az additív gyártási technológiák, amelyek egyik változata a sajtóban nagy nyilvánossá-
got kapott 3D nyomtatás, rohamosan terjednek, és ma már nem csak bemutató modellek 
prototípusok készítésére, hanem termékek gyártására is használják őket. Közös jellem-
zőjük, hogy a céltárgyat vékony rétegek kialakításával és azok egymáshoz hegedésével 
állítják elő. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; 3D nyomtatás; lézerlitográfia; 
lézerszinterezés; ABS; PA; PC; kompozitok. 

 
 
Az additív gyártási technológiák, amelyek egyik változata a sajtóban nagy nyil-

vánosságot kapott 3D nyomtatás, rohamosan terjednek és ma már nem csak bemutató 
modellek prototípusok készítésére, hanem termékek gyártására is használják őket. Kö-
zös jellemzőjük, hogy a céltárgyat vékony rétegek kialakításával és azok egymáshoz 
hegedésével állítják elő. Az ilyen termékek a nagy port felvert Liberator 380 revolver 
3D nyomtatásától a gépkocsi-karosszériákon (Strati modell a Local Motors cégtől) át a 
házépítésig terjed. Műanyagokon kívül más szerkezeti anyagokat (pl. fémeket, kerámi-
ákat) is használnak, de itt a polimerekre, illetve azon belül a hőre lágyuló műanyagok-
ra és azok kompozitjaira fókuszálunk.  

Műanyag termékek készítése additív gyártástechnológiával 

Az extrúzió additív gyártási felhasználását 1992-ben szabadalmaztatta az ameri-
kai Stratasys cég. Azóta már nem csak kör keresztmetszetű műanyag zsinórral, de 
normál granulátummal működő rendszereket is kifejlesztettek a köznyelvben 3D 
nyomtatásnak nevezett eljáráshoz. A zsinór, illetve szál formátumú nyersanyaggal dol-
gozó rendszereket angol elnevezésük (Fused Deposit Modeling) rövidítése szerint 
FDM technológiának hívják, ebben leggyakrabban ABS alapanyagot alkalmaznak. 
Más gyártók eljárásának (Fused Layer Modeling, azaz összeolvasztott réteg modelle-
zés) rövidítése FLM. 

A hőre lágyuló műanyagok egy másik additív gyártástechnológiája a szelektív 
lézerszinterezés (SLS), ahol a por formátumú (ált. poliamid) alapanyagot a gyártás-
programnak megfelelő helyeken lézersugárral megolvasztva alakítják ki az egyes réte-
geket. A por fel nem olvasztott része egyúttal a felette kialakított rétegek megtámasz-
tását is elvégzi, a nem megolvasztott port az eljárás végén eltávolítják (és újra felhasz-
nálják). Ez a lézeres eljárás az FDM és FLM módszerekhez képest a kis 
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porszemcseméretek kihasználásával nagyobb felbontást és jobb rétegtapadást szolgál-
tat. Az FDM és FLM módszer viszont szélesebb alapanyag-választékot és nagyobb 
formaszabadságot kínál. 

A műanyagok additív gyártástechnológiáinak alapanyag szerinti megoszlását 
2014-ben a következő számok mutatják: 

– 43% műgyanta, amelyet UV fényre térhálósodó gyanták alkotnak, amelyeket 
az ún. lézer sztereolitográfiával készítenek el rétegről rétegre, 

– 31% szál/zsinór hőre lágyuló polimerből (extrúziós módszerek), 
– 26% por (szinterezési eljárások). 
Mint látható, az UV fényre térhálósodó gyanták mennyisége a legnagyobb, rész-

ben mivel a lézeres sztereolitográfia volt az első, és ezért széleskörűen elterjedt additív 
gyártástechnológia, részben pedig azért, mert ennek az eljárásnak nagy az anyagfo-
gyasztása.  

A berendezések piacának megoszlása: 
– 55% Stratasys Ltd. (USA),  
– 18% 3D Systems Inc. (USA),  
– 11% EnvisionTec GmbH (Németország),  
– 3% Mcor Technologies Ltd. (Írország),  
– 2% EOS GmbH (Németország, 
– 2% Bejing TierTime Technology Co. Ltd. (Kína), 
– 9% egyéb. 
Az FDM eljárást feltaláló Stratasys piacvezető szerepe elvitathatatlan, őket a lé-

zer sztereolitográfiás eljárást szabadalmaztató 3D Systems követi. A Stratasys FDM 
berendezéseinek ára típustól függően 9500–500 000 USD (átlagosan 90 370 USD), az 
FDM készülékekhez használt szálformátumú nyersanyag ára 250–500 USD/kg, míg az 
FLM berendezésekhez használatosoké 15–50 USD/kg. 

A minőség javulása, a gyártási sebesség növekedése és az alapanyag-választék 
bővülése következtében egyre növekszik az additív gyártástechnológiák iránti igény a 
termelés területén is (1. ábra).  

A következő esetek valamelyikében, és különösen ezek kombinációja esetében, 
érdemes megfontolni az additív gyártástechnológiák alkalmazását, amikor 

– bizonyos funkciókat integrálni kell, 
– várhatóan egyedi kívánságokat is ki kell elégíteni, 
– a termék alakja a műszaki követelmények következtében nagyon komplex. 
Egy ilyen funkciókat egyesítő, lézerszinterezéssel (SLS) gyártott termék a Festo 

AG & Co. robotjainak harmonika alakú pneumatikus működtető eleme (2. ábra), ame-
lyet a német Fraunhofer Intézet segítségével fejlesztettek ki. A teljes egészében SLS 
technikával gyártott szerkezetnél a szerelési munkák elmaradása biztosítja a gazdasá-
gos gyártást, emellett a hagyományos módszerrel gyártottakhoz képest tömegcsökken-
tést is sikerült elérni. 
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1. ábra Az additív gyártástechnológiával készített termékek részaránya a prototípusok 
gyártásához képest világviszonylatban 

 
 

 
 

2. ábra Robot harmonika rendszerű  
pneumatikus mozgatóelemmel 

 
 

3. ábra A Simus robothal: tojásból hal, 
amelynek összes részét a lézerszinterezett 
háromdimenziósan strukturált csomagolás 
tartalmazza, megakadályozva a sérüléseket 

és az alkatrészek elvesztését 
 
 

A komplex geometriájú, további gyártási lépéseket nem igénylő termékek példá-
jaként lehet megemlíteni a Simus robothalat (3. ábra), amelynél a hal testét, uszonyát, 
stabilizátorlemezét stb. egy „tojásban” becsomagolva gyártják le lézerszinterezéssel. A 
robotot minden elemével együtt a „meglepetéskapszulák”-hoz hasonlóan a „tojás” ala-
kú csomagolás védi. 

Az FDM és FLM eljárások olyan lehetőségeket is kínálnak, amelyek a többi ad-
ditív gyártástechnológiánál sokkal kevésbé vagy egyáltalán nem lehetségesek. Az 
FLM esetén minden réteget egy adott útvonalterv szerint alakítanak ki, amely legvégül 
egy speciális G-kódba torkollik. Ez az útvonalterv a rétegben olyan útvonalakból áll, 
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amelyek előállítják a termék kontúrjait az adott rétegben, és a termék belsejét egy ún. 
kitöltési stratégia szerint alkotják meg. Az FLM esetében többféle kitöltési stratégia, 
mint pl. a méhsejtszerkezet, lehetséges. Az FDM-nél viszont csak a 45°-os bélelés 
használható (4. ábra). Üreges szerkezetek támasztóanyag nélkül a kitöltési stratégia 
útvonalai segítségével közvetlenül a G-kóddal alakíthatók ki, anélkül, hogy ezeket a 
CAD-ban el kellene készíteni. Ezt a hatást az egyes útvonalak közötti távolság változ-
tatásával lehet előidézni. E módszerrel az anyagfelhasználás, a gyártási idő és ezáltal a 
költségek nagysága, továbbá a termék tömege is csökkenthető.  

 

 
 
4. ábra Tömör, illetve 45°-os bélelést eredményező kitöltési stratégia alkalmazásával 

előállított üreges szerkezet 
 
 
Az FLM eljárás további előnye, hogy nagyon sokféle alapanyaggal képes dol-

gozni. A különböző színű alapanyagok mellett lehetőség van kompozitok alkalmazásá-
ra is, mint pl. a nanocsövecskékkel erősített polikarbonát. Sőt, lehetőség van „végte-
len” hosszú szén-, üveg-, vagy aramidszálakkal végzett erősítésre is. 1 mm átmérőjű 
fúvóka és 1K roving alkalmazása mellett kb. 10% száltartalom építhető be a termé-
kekbe.  

A Fraunhofer Intézetben kifejlesztett 3D Fibre Printer (5. ábra) egy speciális 
FLM fúvókával oldotta meg ezt a kérdést. Az erősítő szálrovingot oldalról a 3D nyom-
tató fúvókájába vezetik, ahol a műanyagömledék azt nedvesíti és magával viszi. A szá-
lakat tartalmazó, megolvadt műanyag zsinórból az FLM módszerrel építik fel rétegen-
ként a terméket.  

A Mark Forged Inc. eljárásánál a cég Mark One 3D nyomtatója az alapanyagként 
szolgáló műanyag zsinórba már bekevert „végtelen” szálakat tartalmaz. Ennek a mód-
szernek értelemszerűen egyszerűbb a használata, viszont a Fraunhofer Intézet eljárása 
sokkal rugalmasabb, szélesebb anyagválasztékot kínál. 

Több extruderegység kombinálásával lehetőség nyílik többféle alapanyag egyide-
jű használatára, két komponenses (2K) termékek előállítására is az FLM módszerrel. 
Célszerű 3 extruderegységet alkalmazni, amelyek közül kettő a kombinálandó, kétféle 
hőre lágyuló műanyagot, egy pedig a mindkét szerkezeti anyaggal kompatibilis alátá-
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masztó anyagot szolgáltatja. Természetesen lehetőség van kettőnél több szerkezeti 
anyag alkalmazására is, ha ezek kellő tapadást mutatnak egymáshoz és az alátámasztó 
anyaghoz. A német Agor GmbH 2015-ben megnyitott egy robotok felhasználására 
fókuszáló, additív technológiás gyártócentrumot, amelyben FLM módszerrel, kereske-
delmi forgalomban beszerezhető hőre lágyuló műanyagokat és elasztomereket dolgoz-
nak fel 2K termékekké. 

Az additív gyártástechnológiák nagyon előnyösen alkalmazhatók az egyedi igé-
nyeket kielégítő és a kis sorozatú termelésben, ahol a fröccsöntő szerszám költségei 
nem térülhetnének meg. Ennek példája a villamos meghajtású Segways járművekhez a 
szervizbe beérkező igények szerint készítendő pótalkatrészek esete. Ilyen például az a 
kuplung, amely két ABS és az őket összekötő TPU elemből tevődik össze, és a vil-
lanymotor erőátvitelét biztosítja a meghajtáshoz. Minden járműhöz két ilyen alkatrész 
tartozik, amelyek a leginkább elhasználódó alkatrészek. Az előre legyártott és raktár-
készleten tárolt alkatrészekkel szemben a járművet gyártó Sewato cég az előállítás rö-
vid átfutási ideje és alacsony költségei miatt az FLM módszer alkalmazását választot-
ta, vagyis csak az igény megjelenésekor, de akkor azonnal legyártják az alkatrészt.  

 

 
 

5. ábra A Fraunhofer Intézetben  
kifejlesztett berendezéssel, hőre lágyuló 
műanyag mátrixba bevezetett „végtelen” 

szálerősítéssel FLM típusú  
3D nyomtatással készülő termék 

 
 

6. ábra Egy Stratasys 3D nyomtatóval 
több alapanyagból készített fröccsöntő 

szerszám 
 

Additív gyártástechnológiák bemutatása a 2015. évi NPE kiállításon 

Európa után Amerikában is bemutatták a német Arburg cég Freeformer elneve-
zésű additív technológiával működő berendezését, amely (elvileg bármilyen) normál 
granulátum-alapanyagból tud terméket gyártani. A csigás plasztikáló egységgel előállí-
tott műanyagömledékből piezoelektromos módszerrel juttat viszonylag nagy frekven-
ciával apró ömledékcseppeket egy három irányban mozgatható tárgyasztalra. Az ösz-
szeolvadó cseppecskék a betáplált CAD fájl alapján rétegenként építik fel a terméket. 
Két vagy több ilyen plasztikálóegységgel felszerelve lehetőség van kétkomponensű 
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termékek gyártására és (pl. vízoldható) alátámasztó anyagok használatára. A berende-
zéssel természetesen modelleket és prototípusokat is lehet készíteni, de elsősorban kis-
szériás termelésre, és nagyon komplex geometriájú termékek, illetve prototípus szer-
számok gyártására szánják. A berendezés, amelynek kifejlesztése 2004-ben kezdődött 
2014 óta már a kereskedelmi forgalomban kapható. Az Arburg fröccsöntő gépcsalád-
jának kiegészítéseként, termelési rendszerük rugalmasságának növeléséhez ajánlja a 
Freeformert a műanyag-feldolgozó cégek figyelmébe, mivel ez lehetővé teszi az egye-
di igényeket is figyelembe vevő, illetve kis sorozatú, de teljes mértékben funkcionális 
termékek gazdaságos gyártását. A Freeformer típusai ipari felhasználásra, folyamatos, 
nagy pontosságú üzemelésre készültek, nem szabad összekeverni őket az otthoni, ol-
csó, „hobbi” 3D nyomtatókkal. Miután műanyagömledék cseppekből alakítja ki a ter-
mékeket, nincs probléma a számos más additív eljárásoknál fellépő porral vagy az il-
lékony anyag emissziójával. A normál granulátumok használata révén elkerülhetők a 
legtöbb additív technológiánál szükséges, nagyon drága, speciális alapanyagok költ-
ségei. 

A PoliOne alapanyaggyártó cég képviselője szerint a szelektív lézerszinterezési 
(SLS), az FDM, illetve a lézersztereolitográfiás technológiákkal jelenleg csak kis soro-
zatú, nagy értékű termékeket gyártanak olyan réspiacokra, mint a repülőgépgyártás, 
űrhajózás, gépkocsigyártás, gyógyászati eszközök, sporteszközök és egyedi lakossági 
berendezések. Várható azonban, hogy előbb-utóbb megjelenik majd a jóval nagyobb 
darabszámban gyártott, olcsóbb fogyasztási cikkek sokkal szélesebb köre is. A 
PolyOne jelenleg a nagy hőállóságú, a repülőgép és űrhajózási ipar számára alkalmaz-
ható, 3D nyomtatáshoz használható alapanyagokra fókuszál.  

A kiállításon az amerikai Stratasys cég is berendezéseinek minél szélesebb körű 
elterjedését igyekszik támogatni, azaz hogy minél több iparágban alkalmazzák ezeket 
(6. ábra). Jelenleg készülékeinek 55%-át az USA-ban értékesíti, de a leggyorsabban 
növekvő piacot Ázsia és a Csendes-óceán térsége jelenti. A 3D nyomtatók zöme vala-
milyen műanyagot dolgoz fel, de a sajtóban jóval nagyobb visszhangot keltenek a fém 
alapanyagú alkalmazások. A cég K+F ráfordításainak mintegy 25%-át az új alap-
anyagok kifejlesztésére költi, hogy ne csak a termék formáját, de a felhasználó által 
kiválasztott alkalmazáshoz megfelelő anyagot is biztosítani tudják.  

Berendezéseik egyik professzionális alkalmazója, az Advanced RP prototípus 
gyártó cég vevőköre a hidraulika-alkatrészek gyártóitól az autógyárakig és a repülő-
gépgyártókig terjed, de újabban egyre nő a gyógyászati eszközöket gyártó cégek rész-
aránya és még kórházakkal is közvetlen kapcsolatba kerültek, a speciális sebészeti 
termékek területén. Ugyanakkor egyre gyakrabban szerszámok, illetve befogó- és rög-
zítő elemek gyártói a megrendelőik.  

A Linear Mold & Engineering cég a 3D nyomtatást fém alkatrészek készítésére 
használja (amerikai piacvezető) szolgáltatásként és saját műanyag-feldolgozó szer-
számgyártásuk támogatására is. Így például a fröccsöntő szerszámokban a termék 
alakját követő formában, illetve a nehezen hozzáférhető részeken is tudnak e techniká-
val hűtőcsatornákat kialakítani, ami esetenként lényegesen rövidebb ciklusidejű 
fröccsöntést tesz lehetővé.  
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A nagyméretű termékek 3D nyomtatása is egyre jobban terjed. A kiállításon a lá-
togatók találkozhattak additív gyártástechnológiával előállított elektromos kerékpárral 
és ukulelével is, amelyek előállítására többféle alapanyagot és technológiát alkalmaz-
tak.  

Összeállította: Dr. Füzes László 
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